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          Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2019 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

  
 

« Με διευρυμένη ατζέντα, παρόντος του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, συνεδρίασε το Π.Ε.Σ. 
Αττικής » 

 
Toν πολυδιάστατο, σημαντικό γνωμοδοτικό ρόλο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 
Αττικής, ως ωρίμου οργάνου επίλυσης προβλημάτων και υποστήριξης των επιχειρήσεων ανέδειξε ο 
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτης, κατά τη διάρκεια της 
τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου, στην οποία είχε προσκληθεί και έλαβε χώρα την Δευτέρα 4 
Μαρτίου 2019, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 
 
Αναλυτικότερα, ανέφερε πως «Η μεγάλη πρόκληση είναι ο σχεδιασμός της επόμενης 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, καθώς το 50% διαχέεται μέσω των Π.Ε.Π. και ο νόμος 4497 
υποχρεώνει τον γνωμοδοτικό ρόλο του Π.Ε.Σ.  Φαίνεται ότι, στην Αττική, το Π.Ε.Σ. είναι ένα ώριμο 
όργανο, οπότε προκύπτει η δυνατότητα κατάθεσης μίας ολοκληρωμένης πρότασης για όλη την 
Αττική, μέσω και της επέκτασης του διαλόγου. Επίσης, το κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να 
επιλύσει σημαντικά εμπόδια, τα οποία αναχαιτίζουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων…». Ακόμη, 
σημείωσε πως, εντός του 2019, θα ψηφιστεί διάταξη στη Βουλή για τη δημιουργία και λειτουργία 
των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να αναλάβουν θέματα αναδιάρθρωσης, 
έγκαιρης προειδοποίησης, δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ρόλο "helpdesk" για διάφορα καίρια 
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ζητήματα, που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Κατ’ επέκταση, το Π.Ε.Σ. Αττικής μπορεί να αποφασίσει 
πώς θα διαρθρωθούν στην Αττική τα εν λόγω Κέντρα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, παρουσίασε την έρευνα  
(επισυνάπτεται) στην οποία καταγράφεται αρνητικό πρόσημο της κίνησης στις τοπικές αγορές της 
Περιφέρειας Αττικής κατά τη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων. Ειδικότερα, όπως υπογράμμισε:  
«...Η άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης για επτά συνεχόμενους μήνες, δημιούργησε σε όλους 
την εντύπωση ότι θα ευνοήσει τις εξελίξεις στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, που σε ετήσια βάση το 
2018 σημείωσε αύξηση +2,1% σε τζίρο και 1,5% σε όγκο πωλήσεων. Όμως, το πρώτο δίμηνο του 
2019 δεν είχε την ίδια δυναμική, δείχνοντας σημάδια καταναλωτικής κόπωσης, χωρίς μάλιστα να 
αποτυπώνει τις συνθήκες αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019. Απόδειξη 
είναι ότι οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις, τουλάχιστον από τα στοιχεία των αγορών της Αττικής, 
ήρθαν και να έφυγαν απαρατήρητες…». 
 
Για την απαγόρευση διέλευσης των φορτηγών σε δρόμους του Θριασίου και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται επακόλουθα σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μίλησε ο 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, κ. Π. Σκουληκίδης, 
ο οποίος είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση. 
Επίσης, συζητήθηκαν τα θέματα της Απόφασης της Ε.Σ.Α.Λ. για το Masterplan της Ο.Λ.Π. Α.Ε., oι 
ενέργειες του Ε.Β.Ε.Π. για τη δημιουργία της Ιπποδάμειας Αγοράς Τροφίμων, η ένταξη των εταιριών, 
που αναπτύσσονται με το σύστημα franchise (δικαιοδόχοι και δικαιοπάροχοι) στα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ  και η κατάταξη των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 
 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ήταν και η στιγμή της παρουσίασης του «Οδικού Χάρτη 
Ρύθμισης Οφειλών Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων», μία πρωτοβουλία του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος "Early Warning Europe – Έγκαιρη 
προειδοποίηση επιχειρήσεων και 2η ευκαιρία» από τον δικηγόρο του Ε.Ε.Α., κ. Δημήτρη 
Αναστασόπουλο. 
 
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Γενικό Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
 
 
 
Επισυνάπτεται: 
- H έρευνα για τις χειμερινές εκπτώσεις 

http://www.pcci.gr/evepimages/PES_ErevnaXimEkpt_F14788.pdf

